RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00610

Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

23 juli 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder Bolderdijk

: Openbare Ruimte

Contactpersoon :

J.E. Rateland

Tel.nr.

:

8342

E-mailadres

:

rateland.j@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Chris van Iersel
van de Fractie van LijstvanderDoes
over een veilig leefgebied voor otters in Woerden en omgeving.

Beantwoording van de vragen:
LijstvanderDoes is enthousiast over de terugkeer van de otter in onze gemeente, maar maakt zich zorgen
over een veilig leefgebied van deze bijzondere diersoort en heeft daarover de volgende vragen:
Vraag 1: Is het college op de hoogte van de grote risico's die otters ondervinden in het verkeer?
Beantwoording: Het college is op de hoogte van de risico’s die otters lopen wanneer zij zich verplaatsen.
Vraag 2: Is het college op de hoogte van de mogelijkheden om, met relatief eenvoudige ingrepen,
het risico van aanrijdingen van deze, door nationale en Europese wetgeving beschermde diersoort,
sterk te verbeteren?
Beantwoording: Het college is op de hoogte van de verschillende maatregelen die mogelijk zijn om
aanrijdingen te beperken.
Vraag 3: Deelt het college met LijstvanderDoes de mening dat er voor een veilig leefgebied voor
otters, in onze gemeente, maatregelen nodig zijn om in die veiligheid te voorzien?
Beantwoording: Het college deelt deze mening en om die reden wordt er in 2019, in samenwerking met
adviesbureau ATKB, gewerkt aan een Ecologisch Actieplan. Met dit Actieplan wil het college in 2020 de
gewenste maatregelen voor alle doelsoorten, waaronder ook de otter, inzichtelijk maken.
In het verleden zijn er diverse gesprekken geweest tussen de gemeente Woerden en Natuurmonumenten
Nieuwkoopse Plassen over het ontwikkelen van beleid voor de bescherming van otters.
Vraag 4: Wat is de reden dat dit tot nu toe niet tot voorstellen heeft geleid om ervoor te zorgen dat
de risico's voor dodelijke aanrijdingen van otters wordt verminderd?
Beantwoording: Op dit moment zijn er geen lopende gesprekken met Natuurmomenten ten aanzien van de
bescherming van de otter. In het gemeentelijk beleid, het Groenblauw Omgevingsplan 2014-2023
(vastgesteld in 2013), sluiten wij al wel aan op de toenmalige doelstellingen van Natuurmonumenten t.a.v.
de Nieuwkoopse Plassen. De eerste otter in de Nieuwkoopse Plassen is echter pas later gesignaleerd
waardoor de otter op dat moment niet is opgenomen als gemeentelijke doelsoort. Om mee te gaan met
deze ontwikkelingen laat het college de otter wel als doelsoort opnemen in het Ecologisch Actieplan.
Maatregelen voor de otter worden daarmee inzichtelijk gemaakt en bij mogelijke uitvoering afgestemd met
Natuurmonumenten.
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Vraag 5: Is het college bereid om binnen afzienbare tijd wel met dergelijke voorstellen te komen,
eventueel samen met andere betrokken instanties?
Beantwoording: Naar aanleiding van de ontwikkeling van het Ecologisch Actieplan is het college
voornemens om uiterlijk in het 2e kwartaal van 2020 met voorstellen te komen om het leefgebied van alle
doelsoorten te verbeteren. Gedeeltelijk kunnen de maatregelen direct worden doorgevoerd maar er zullen
ook maatregelen gewenst zijn die een forse investering met zich meebrengen die niet binnen de huidige
begroting zijn opgenomen.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.082916.
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From:
Ramler, Huub <ramler.h>
Sent:
dinsdag 2 juli 2019 9:53:22
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Stadhuis
Subject:
Artikel 42 vragen LijstvanderDoes inzake veilig leefgebied voor otters in Woerden en omgeving
Attachments: art. 42 vragen lijstvanderdoes inzake veilig leefgebied voor otters in w....pdf

Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van LijstvanderDoes inzake veilig leefgebied voor otters in Woerden en
omgeving. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 1 augustus a.s.).
Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Woerden, 1 juli 2019
Aan: het college Burgemeester en Wethouders
Van: fractie LijstvanderDoes
Betreft: Art.42 vragen over een veilig leefgebied voor otters in Woerden en
omgeving.
Toelichting:
Enkele jaren terug is de otter, na ongeveer vijftig jaar, teruggekeerd in de
Grecht bij Woerden en in de Kamerikse Nessen.
Dit is uniek in de provincie Utrecht.
“Echt gaaf nieuws” en “Vlag uit voor de otter” zijn vreugde uitingen waarmee
de otter na zoveel jaren wordt begroet door natuurliefhebbers en
Natuurmonumenten.
LijstvanderDoes sluit zich daar van harte bij aan en is trots dat de gemeente
Woerden weer otters in zo'n mooi stuk natuur heeft.
Maar het leefgebied voor de otter is niet veilig, jaarlijks sterft meer dan een
kwart in het verkeer.
Uit een onderzoek door de Wageningen Universiteit is naar voren gekomen dat
het oversteken van de Milandweg een groot risico is voor otters.
Om de oversteekveiligheid daar te verbeteren en om het Groene Hart verder
otter-proof te maken zijn faunapassages noodzakelijk in de Milandweg tussen
Zegveld en Woerdense Verlaat.
Om trekkende (jonge) otters te beschermen heeft de provincie Zuid-Holland in
2017 bij de Uitweg tussen Noorden en Woerdense Verlaat drie faunapassages
aangelegd.
De provincie Utrecht heeft jaren geleden al een faunapassage gebouwd in de
Ir. Enschedeweg (N212) tussen Wilnis en Woerden.
Hieruit blijkt dat beide provincies inmiddels hun verantwoordelijkheid hebben
genomen door knelpunten bij provinciale wegen aan te pakken.
De gemeente Alphen a/d Rijn heeft recent besloten de Ziendeweg aan de
westkant van de Nieuwkoopse Plassen uit te rusten met een faunapassage en
andere (verkeers)maatregelen.

Ook heeft de gemeente Nieuwkoop een weg afgerasterd.
Het zou mooi zijn als ook de gemeente Woerden hierin volgt.
In overleg en in gezamenlijkheid met de provincie Utrecht en andere betrokken
instanties zal het wellicht mogelijk zijn om maatregelen te treffen om een veilig
leefgebied te creëren voor de otter in en om onze gemeente.
De provincie Utrecht denkt graag mee en wil mogelijk zelfs meefinancieren.

LijstvanderDoes is enthousiast over de terugkeer van de otter in onze
gemeente, maar maakt zich zorgen over een veilig leefgebied van deze
bijzondere diersoort en heeft daarover de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van de grote risico's die otters ondervinden in
het verkeer?
2. Is het college op de hoogte van de mogelijkheden om, met
relatief eenvoudige ingrepen, het risico van aanrijdingen van deze, door
nationale en Europese wetgeving beschermde diersoort, sterk te verbeteren?
3. Deelt het college met LijstvanderDoes de mening dat er voor een veilig
leefgebied voor otters, in onze gemeente, maatregelen nodig zijn om in die
veiligheid te voorzien?
4. In het verleden zijn er diverse gesprekken geweest tussen de gemeente
Woerden en Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen over het ontwikkelen
van beleid voor de bescherming van otters.
Wat is de reden dat dit tot nu toe niet tot voorstellen heeft geleid om ervoor
te zorgen dat de risico's voor dodelijke aanrijdingen van otters wordt
verminderd?
5. Is het college bereid om binnen afzienbare tijd wel met dergelijke voorstellen
te komen, eventueel samen met andere betrokken instanties ?
Chris van Iersel
LijstvanderDoes

